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Presentatie van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis,  
16 oktober 2009 te Amsterdam 
 
Op 16 oktober wordt het themanummer van het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis, 
2008. Klimaat en atmosfeer gepresenteerd. Het behandelt de ontwikkeling van het klimaat en 
de atmosfeer en het onderzoek hiervan. Zo wordt onder meer beschreven hoe aan de hand van 
gegevens over dijkherstel het stormweer in vroeger eeuwen gereconstrueerd kan worden. 
Uitvoerig komt de discussie over de opwarming van de aarde (met de zogenaamde 
hockeystick- grafiek) aan de orde en hoe de milieubeweging de klimaatproblematiek  aan de 
orde stelde. Naar aanleiding van het verschijnen van het themanummer zal 
wetenschapsjournalist Karel Knip (NRC) een reflectie houden op de inhoud. 
 
Het Jaarboek voor Ecologische Geschiedenis is een Belgisch-Nederlands 
wetenschappelijk tijdschrift dat bestaat sedert 1998. Thema is de geschiedenis van natuur en 
milieu en vooral hoe de mens daarmee omging. Langzamerhand heeft het zich een eigen 
plaats in de historische wereld verworven. Eerdere themanummers behandelden bijvoorbeeld 
waterbeheer in het verleden, de relatie tussen mens en dier en de geschiedenis van industriële 
technologie en vervuiling.  
 
Het recente nummer omvat verder onder meer bijdragen over de verwoestende maar in  
Nederland en België nagenoeg vergeten Grote storm van 1703 en de geschiedenis van 
het onderzoek naar atmosferische depositie (zoals zure regen). Deze variatie aan thema's geeft 
goed aan hoe er door zeer uiteenlopende disciplines, van biologie en klimatologie, tot chemie, 
geschiedenis en sociale wetenschappen aan de problematiek van de geschiedenis van 
atmosfeer en klimaat onderzoek wordt verricht. De verschijning van dit themanummer is voor 
de redactie aanleiding tot een presentatie, waarvoor wij u gaarne uitnodigen. Bij deze 
gelegenheid zullen ook de meeste auteurs van de diverse artikelen aanwezig zijn 
 
De presentatie vindt plaats in zaal 8A04 (Hoofdgebouw Vrije Universiteit aan de Boelelaan 
1105, 1083 HV Amsterdam, 8e verdieping) 
 
 
Programma: 
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15.30 uur Ontvangst met koffie 
16.00 uur Welkoms woord door Prof. Dr. Erik Thoen, voorzitter (Univ. Gent) 
16.10 uur  Seizoenaliteits reconstructie met landslakken door Dr. Kay Beets, (Fac. Aard- en  
                 Levenswetenschappen, VU, Amsterdam) 
16.40 uur Reflectie op het themanummer Klimaat en atmosfeer door Karel Knip 
                (wetenschapsjournalist NRC-Handelsblad) 
17.00 uur  Borrel 
 
Degenen die bij deze presentatie aanwezig willen zijn, geven zich op bij Joke Stevens, 
E-mail: geobioarcheologie@falw.vu.nl 
 
 

Nieuws van de European Society for Environmental History 
 
Het vijfde congres van de ESEH in samenwerking met onder andere de Amerikaanse 
Vereniging voor Bosgeschiedenis heeft begin augustus in Kopenhagen-Malmö 
plaatsgevonden als het First World Congress for Environmental History (WCEH). Het 
congres begon op dinsdag in de Deense hoofdstad en eindigde op zaterdag in het Zweedse 
Malmö, waartoe alle deelnemers per veerboot de Sont werden overgezet. Vanwege de vele 
parallelle sessies was het ondoenlijk alle wetenschappelijke krenten uit de pap te pikken. Erg 
goed gekozen waren de momenten dat er een keynote werd gehouden, er waren dan geen 
andere lezingen en activiteiten. Ook erg aardig, met name voor de jongere collega´s was het 
plenaire forum van de vier belangrijkste tijdschriften van milieugeschiedenis. Behalve de 
bijdragen van collega´s Van Dam, Soens en De Kraker was het flink zoeken naar andere 
bijdragen uit de Benelux. Verrassend genoeg werd de keynote bij de opening gehouden door 
de Nederlander Paul Crutzen. 
Uiteraard is hiermee niet alles gezegd over het WCEH, want men kan zich afvragen of het 
navolging verdient dergelijke congressen in een duur congrescentrum te houden in plaats van 
op een universiteit. Tijdens koffie- en lunchpauzes zochten dan ook veel collega´s hun heil 
even buiten op straat op zoek naar goedkoper catering. Ook het heen en weer gesjouw van het 
ene gebouw naar het andere om lezingen bij te wonen, verdient geen navolging, evenals de te 
veel parallel lopende sessies. Anderzijds was er voldoende ruimte voor networking zowel 
binnen het programma als daarbuiten.  
 
Behalve de vele contacten onderling waren er ook de business meetings van verschillende 
verenigingen. Tijdens de plenaire vergadering van de ESEH werd de nieuwe grondwet 
aangenomen, meegedeeld dat te Versailles de Summerschool doorgang zal vinden en werd 
vernomen dat de organisatie van het 6e congres in 2011 te Turku al ver gevorderd is. 
Eveneens gaat nu de voorgenomen Bookseries van start. Voor wat de verkiezingen betreft 
werd Mauro Agnoletti als een der vice-voorzitters vervangen  door Christoph Mauch en 
Martin Knoll (secretaris) door Phia Steyn (Univ. Stirling, UK). Besloten werd ook om niet 
alle regionale vertegenwoordigers meer deel te laten uitmaken van de inner board, maar nog 
slechts vijf. Adriaan de Kraker blijft vertegenwoordiger voor de Benelux. 
http://eseh.org/about/board/document_view 
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Congressen en calls … 
 

Symposium: ”Stormvloed 1509” Geschiedenis van de Dollard 
zaterdag 19 september 2009 
 
Stormvloed 1509 
Op 26 september 2009 is het 500 jaar geleden dat de Cosmas- en Damianusvloed tot gevolg 
had dat meer dan 30 dorpen en woonsteden in het Nederlandse en Duitse R(h)eiderland 
verloren gingen. Bij deze catastrofe bereikte de Dollard zijn grootste omvang ooit. Bunde 
kwam aan zee te liggen; Winschoten lag er vlak bij. De rivier de Eems vond een nieuwe 
bedding, hetgeen verstrekkende gevolgen had voor o.a. de haven- en handelsstad Emden. De 
bocht van de Eems waaraan de Emder haven was gesitueerd verzandde allengs; een nieuwe 
verbinding tussen haven en rivier moest tot stand komen. 
Ook in de huidige tijd worden de bewoners van het kustgebied rondom de Dollard 
geconfronteerd met bedreigingen door stormen en zeespiegelstijging als uitingen van een zich 
voltrekkende klimaatverandering. Ter bescherming moeten sluizen, dijken en 
stormvloedkeringen worden gebouwd en aangepast. Binnen de dijken voelt men voortdurend 
de dreiging van de zee daarbuiten.  
 
Doel 
Het symposium heeft tot doel de ontwikkelingsgeschiedenis van de Dollard zichtbaar te 
maken, en ook hoe deze samenhangt met de natuurlijke processen enerzijds  (bijv. stormen) 
en de menselijke bewoning en gebruik anderzijds (bijv. ontginning van het veen, 
dijkenbouw). De ervaring uit de geschiedenis wordt doorgetrokken naar de actuele thema’s 
klimaatverandering, zeespiegelstijging en kustverdediging. 
 
Programma 
Acht sprekers zijn uitgenodigd. Zij vertellen over de historische Cosmas- en Damianusvloed, 
over het stormklimaat in de 15e en 16e eeuw, en over veranderingen in het stormklimaat in de 
20e en 21e eeuw en de consequenties voor de kustverdediging. Vervolgens wordt een 
reconstructie gepresenteerd van de ontwikkeling van het landschap van de Dollard-regio sinds 
ca. 500 voor Chr. Resultaten van archeologische opgravingen documenteren de bewoning van 
de Romeinse tijd tot in de middeleeuwen. De belangrijke rol van de hoofdelingen in de 
middeleeuwen wordt toegelicht. Afgesloten wordt met een verhaal over de verdronken dorpen 
van de Dollard, waarin de grens tussen waarheid en mythe niet altijd duidelijk is.  
 
In een nevenprogramma worden o.a. historische kaarten getoond, en er is een 
posterpresentatie van archeologisch en historisch onderzoek in Zeeland en de Jadebusen. 
 
Taal 
De voordrachten zijn deels in het Duits, deels in het Nederlands.  
 
Betaling 
Uw aanmelding is pas definitief als uw betaling is ontvangen. De kosten van deelname 
bedragen € 25,00 (scholieren/studenten: € 12,50). Hiervoor ontvangt u een info-map, 
koffie/thee, een lunch en een afsluitende borrel. 
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Uw betaling dient overgemaakt te worden op rekening 612147452 t.n.v. Stichting Verdronken 
Geschiedenis te Groningen.  
 
Aanmelding 
Aanmelding via de Stichting Verdronken Geschiedenis   info@verdronkengeschiedenis.nl 
 
Ontvangst deelnemers 
 
 
Einleitung: Der Cosmas- und Damianflut, 26 september 1509 
* Prof. Dr. Karl -Ernst Behre (Niedersächisches Institut für historische 
Küstenforschung, Wilhelmshaven) 
 
Stormklimaat in de Nederlanden tijdens de 15e en 16e eeuw 
* Dr. Adriaan de Kraker (Instituut voor Geo- en Bioarcheologie, Vrije Universteit  
Amserdam) 
 
Das Sturmklima im 20. und 21. Jahrhunders, inkl. dessen Bedeutung für 
die Küstenschutz.  
* Prof. Dr. Hans von Storch (GKSS Forschungzentrum, Geesthacht) 
 
De ontwikkeling van het Dollardlandschap op basis van bio-archeologische 
gegevens 
* Drs. Peter Vos (Deltares, Delft) &  Dr. Egge Knol (Groninger Museum) 
 
Lunch 
 
 
Römer und Germanen an Niedersachsens Küste; die Siedlung Bentumersiel 
Reiderland 
* Dr. Erwin Strahl (Niedersächisisches Institut für historische Küstenforschung, 
Wilhemshaven) 
 
Siedlungsverlagerungen im östlichen Dollardtrandbereich seit dem 
Spätermittelalter 
* Dr. Johannes Ey (Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung, 
Wilhelmshaven) 
 
Thee en Koffie 
 
 
Verdronken dorpen van de Dollard- Dichtung und Wahrheit 
* Drs. Otto. S. Knottnerus (Historicus/socioloog, Zuidbroek) 
 
Samenvatting & Afsluiting 
* Prof. Dr. Maarten Duijvendak (RU Groningen) 
 
Borrel 
 
Betaling 
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Uw aanmelding is pas definitief als uw betaling is ontvangen. De kosten van deelname 
bedragen € 25,00 (scholieren/studenten: € 12,50). Hiervoor ontvangt u een info-map, 
koffie/thee, een lunch en een afsluitende borrel. 
Uw betaling dient overgemaakt te worden op rekening 612147452 t.n.v. Stichting Verdronken 
Geschiedenis te Groningen.  
 
Locatie 
Ubbo-Emmius-Gymnasium 
Ubbo-Emmiusstr. 6-8 
Leer (Ostfr.)  
09:30 – 17:00 uur. 
 
Organisatie 
Stichting Verdronken Geschiedenis 
Carl-von-Ossietsky-Universität Oldenburg 
Universiteit Groningen 
Niedersächsisches Institut für historische Küstenforschung Wilhelmshaven 
Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer 
 
 
 
Congres over de ‘commons’, Sheffield 15-17 september 2010 
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Eerste Internationale Congres 
Over 
Landschapsarcheologie, 
26-29 januari 2010, VU-Amsterdam 
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Eerste Internationale Conferentie “History of Water”, Delft, 16-19 
juni 2010 

                                                                                              
 
Conferentie over Spoorweggeschiedenis, reizigers en de stad, Mechelen 27-
29 mei 2010 
 
Knitting the web: Railways, users and the city – Cities, users and the railways. Past 
Present, Future. 4th International Railway History Conference 
Mechelen, Belgium 
CFP – Deadline 15 October 2009 
  
The conference is jointly organized by: The City of Mechelen & Heritage Centre Lamot and 
the International Railway History Association. The Organizing Committee invites proposals 
for papers to be presented at this International Conference to commemorate the 175th 
anniversary of the first commercial rail operations on the European continent, between 
Brussels and Mechelen, to be held in Mechelen, Belgium, from 27th to 29th May 2010. 
  
This conference should shed light on the complex relationship between the railways, the cities 
and the users – consumers of this new transport mode. Railway lines structure cities and 
create landscape. Cities benefit from the railways, like railways benefit from the cities. 
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Railways bring in new culture, new identities and new representations. A railway station was 
a new object, a new place and a new building in the city’s environment. With a railway station 
a city became part of a greater chain of production and consumption in a network without 
borders.  
  
The need to accommodate the railway companies posed new questions to city councils, not 
only about the level of urbanism, but also about network building, the geography of transport 
and city architecture. Detailed research into the complex relations between cities and their 
rapidly growing hinterlands and into the transformation of cities by the early railway lines 
will help us to understand the potential of railway locations for our near future. The 
conference welcomes papers on the first railway experiences in Belgium and in other 
countries, with attention to the political, geopolitical and economic context of the early and 
the new adaptors, and the forms of network building, organisational structure and financing of 
the early projects. Experiences in a transnational context – international exchange of 
knowledge, etc. – are highly recommended. The conference welcomes also papers on railway 
stations as new places in or nearby cities; the way an identity is created within that new entry 
into town; the user – consumer of mobility on 19th and early 20th century railways; the 
decline of the railway stations in the 1950s and 60s and the revival of the railway station at 
the end of the 20th and the beginning of the 21st century due to new investments in public 
transport, implementation of high speed rail, investments in city development, etc. We 
especially encourage transnational and comparative approaches, and welcome proposals of a 
more empirical nature, as well as proposals exploring theoretical or methodological issues.  
  
The deadline for abstracts and a short CV (max one page each; Word or rich text format only) 
is October 15th. 2009. Please send proposals to: trein@mechelen.be. Submitters will be 
notified by the programme committee by January 15th 2010. Travel costs and accommodation 
are paid by the organisors for the conference period (27-29 May 2010). It is the intention of 
the organisers to publish the papers after the conference.  
  
Scientific Committee: 
Colin Divall – Institute of Railway Studies & Transport History – University of York UK; 
Ralf Roth – Wolfgang Goehte University Frankfurt & IRHA – Guy Vanthemsche – Vakgroep 
Geschiedenis Vrije Universiteit Brussel; Nico Wouters – Heritage Centre Lamot and 
vakgroep Geschiedenis UA – Paul Van Heesvelde International Railway History Association. 
  
Please contact the conveyers by trein@mechelen.be. 
 
 
Dag van het historisch cultuurlandschap 2009: Oost-Nederland 
 
Op vrijdag 30 oktober 2009 wordt voor de vierde keer de ‘Dag van het Historisch 
Cultuurlandschap’ gehouden. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting 
Netwerk Historisch Cultuurlandschap (NHC) en heeft dit jaar als thema ‘Oost-Nederland’. De 
dag zal plaatsvinden in het Kulturhus ‘Braakhekke’, Schoolstraat 6a, 7437 te  Bathmen. 
Het bijgevoegde programma maakt duidelijk dat het landschap in Oost-Nederland vanuit 
verschillende invalshoeken is bestudeerd en nog steeds vol in de belangstelling staat. André 
van der Zande opent de dag met een terugblik op vier jaar als Belvederehoogleraar. In zijn 
inleiding Landschap 2.0 zal hij enkele verfrissende ideeën voor toekomstig cultuurhistorisch 
landschapsonderzoek presenteren.  
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De middeleeuws archeoloog en historisch geograaf Rudolf Bergmann (Westfälisches Amt für 
Bodendenkmahlpflege) neemt ons mee naar het Münsterland. In zijn presentatie zal hij ingaan 
op de wijze waarop onze oosterburen archeologisch landschapsonderzoek uitvoeren. 
Interessant is om te kijken naar parallellen in de wijze van onderzoek en landschapsgenese.  
Vervolgens doet Jelle Vervloet (hoogleraar historische geografie) de hoofdlijnen van het door 
NWO/BBO gefinancierde Oost-Nederland project uit de doeken. Roy van Beek (archeoloog 
in het Oost-Nederland project) en Luuk Keunen (historisch-geograaf in het Oost-
Nederlandproject) presenteren beiden de resultaten van het onderzoek dat zij in de afgelopen 
vier jaar hebben uitgevoerd. Na de lunch nemen de betrokken onderzoekers ons mee naar 
enkele plekken die zijn onderzocht in het kader van het Oost-Nederland Project. Terug in de 
zaal richten we ons op de toepassing van de nieuwe onderzoeksresultaten. Henk van Blerck 
(landschapsarchitect bureau Schokland) belicht de rol van cultuurhistorie binnen de 
gemeentelijke of regionale Landschapsontwikkelingsplannen. De dag wordt afgesloten met 
een beschouwing van Paul Thissen (Provincie Gelderland) over het gebruik van 
wetenschappelijke kennis in beleid en programmering.  
Deelname aan deze dag kost 25 euro per persoon. Studenten betalen een gereduceerd tarief 
van 15 euro onder vermelding van het nummer van hun collegekaart. De lunch en koffie/thee 
tijdens de pauzes zijn bij dit bedrag inbegrepen. Aanmelding dient plaats te vinden door een 
gelijktijdige mededeling van aanmelding en betaling van het verschuldigde bedrag. 
Aanmelding kan gebeuren via info@historischegeografie.nl of aan Stichting Netwerk 
Historisch Cultuurlandschap, t.a.v. J. Renes, Tesselschadestraat 24, 3521 XW Utrecht. 
Gebruikt u daarvoor de strook op de volgende pagina.  
 
Het verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op girorekening 786773170 t.n.v. 
Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap te Wageningen. Meldt u zich zo spoedig 
mogelijk aan, want we hebben een maximale capaciteit van 100 personen! De aanmelding is 
definitief als het geld op onze rekening staat en dient vóór 15 oktober te hebben 
plaatsgevonden. 
Na afloop van het congres kunt u bovendien op eigen kosten met andere deelnemers aan de 
dag in Bathmen dineren. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan verzoeken wij u 
dit in de aanmelding aan te geven. 
Tenslotte vragen wij u, indien u deze uitnodiging per post ontvangt, uw meest recente e-
mailadres via deze aanmelding aan de Stichting door te geven. Dit maakt een efficiënte 
communicatie binnen het netwerk mogelijk. 
 
Programma 30 oktober 2009 
09.30 Ontvangst 
09.55  Introductie door de dagvoorzitter 

INLEIDING 
10.00  Landschap 2.0 – André van der Zande (Wageningen Universiteit) 

Thema Oost-Nederland 
10.30  Keynote: De archeologie van Münsterland – Rudolf Bergmann (Westfälisches 

Amt für Bodendenkmalpflege Münster) 
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11.15  Koffiepauze 
11.45  Het Oost-Nederlandproject – Jelle Vervloet (Wageningen Universiteit) 
12.00  De archeologie van Oost-Nederland – Roy van Beek (Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed) 
12.30  De historische geografie van Oost-Nederland – Luuk Keunen (RAAP) 
13.00  Lunch 
14.00  Excursie, aansluitend om 15.45 uur theepauze 
16.00  Van nieuwe naobers en brood op de plank. Ervaringen met landschaps-

ontwikkelingsplannen in de Achterhoek – Henk van Blerck (Buro Schokland) 
16.30  Gelders DNA - Cultuurhistorische kennis voor beleid en programmering – Paul 

Thissen (provincie Gelderland) 
17:00  Borrel 
18:00  Diner (facultatief) 
 
Aanmelding 
Ja, ik meld me aan voor de Dag van het Historisch Cultuurlandschap 2009 met …… 
personen. 

• Ik wens wel / niet * gebruik te maken van de mogelijkheid op eigen kosten met andere 
deelnemers te dineren na afloop van het congres. 

Organisatie: ________________________________________________________________ 
 
Naam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres:______________________________________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:_______________________________________________________ 
 
E-mailadres:_________________________________________________________________ 
 
Nummer collegekaart: **_______________________________________________________ 
 
*) doorhalen wat niet van toepassing is.     **) indien van toepassing 
 
 
Divers Nieuws (promoties, studieplaatsen...) 
 
Op 28 oktober hoopt Anton M.M. van Haperen in de aula van de Universiteit van Wageningen te 
promoveren, aanvang 16.00 uur. Zijn dissertatie  Een wereld van verschil; landschap en 
plantengroei van de duinen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Eilanden. (auteur: Anton M.M. 
van Haperen). Meer hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. 
 
Verder komt reeds in september de promotie van Han van Zwet, Lofwaerdighe dijkckagies en 
miserabele polders. Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier 
1597-1643.  
  
Intussen is de electronische versie van Environmental history of the Rhine-Meuse Delta van Piet 
Nienhuis (VU) beschikbaar. 
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Daniela Bonora presenting and requesting: 
 
Daniela Bonora (26 years). MSc graduate from the University of Cape Town (South Africa), now living in 
Amsterdam.  
I have obtained three degrees from the University of Cape Town, South Africa, namely:  

1. MSc  in the Department of Botany (2009) 
2. BSocSci (Honours) in Environmental and Geographical Science (2006)  
3. BSocSci with majors in History and Environmental and Geographical Science (2005)  

 
MOST RECENT RESEARCH  
Master’s Thesis: An environmental history of the Cederberg Wilderness Area: changing 
climate, land use and vegetation patterns 
Through extensive fieldwork and the analysis of historical as well as original data, I 
investigated how climate and land use practices have changed in the Cederberg Wilderness 
Area (located in the Western Cape, South Africa) over the last century and how these changes 
have affected vegetation patterns. Along with a description of the major geological, climatic 
and vegetation gradients in the study area, changes in rainfall, temperature, A-pan evaporation 
and fire regimes over the 20th century were analyzed from official records. The changes in 
land use and its impacts on Cederberg landscapes were assessed through a combination of 
archival sources, repeat photography and oral history. A zonal theme was adopted to analyze 
the environment of the Cederberg, and land use and landscape changes of the lowlands, 
midlands and uplands were examined independently. The results of this thesis are relevant for 
land owners, agriculturalists, conservationists and the tourism industry, and by using repeat 
photograph pairs, it provides a richly illustrated account of changes in the region over the last 
100 years.   
 
BROADER RESEARCH INTERESTS IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL HISTORY 
I am interested in the interaction between humans and the natural environment and the study 
of land use and landscape change. More specifically I am interested in the determination 
between climatic and anthropogenic variables as fundamental drivers of change to natural 
systems. My experience lies in working with contemporary land use and landscape change 
(i.e. the last 100 years); however I would also be interested to work within a longer historical 
time frame. Coming from a cross-disciplinary background (the Natural Sciences and the 
Social Sciences); I am interested in matters pertaining to both cultural environmental history 
and physical environmental history.  
 
 
Nieuw te verschijnen boeken en andere publukaties 
 
Circa 190 blz. Euro 25,- 
ISBN 978-90-8704-132-8 
Uitgeverij Verloren 
Postbus 1741 
1200 BS Hilversum 
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Circa 130 blz. Euro 15,- 
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ISBN  
978-90-8704-124-3 
Uitgeverij Verloren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa 350 blz. Euro 29,- 
ISBN 
978-90-8704-123-6 
Uitgeverij Verloren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circa 272 blz. Euro 29,- 
ISBN 978-90-8704-117-5 
Uitgeverij Verloren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boek over de Verdronken Grote Waard-Biesbosch 
 
Wikaart, V., H. van Engen, K.A.H.W. Leenders, C.H.M. de Bont, P.J.M. Martens, I.S. 
Zonneveld, H. Werther. 'Nijet dan water ende wolcken'. De onderzoekscommissie naar de 
aanwassen in de Verdronken Waard (1521-1523). Tilburg (Stichting Zuidelijk Historisch 
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Contact), 2009. (ca. 250 blz, ill., litlst., indices, ISBN/EAN: 978-90-70641-89-4) 
 
Hierin: 
Bont, C.H.M. de. 'Schoone cleijlanden bewassen met gras'. Veenontginningen in de 
Langstraat. 
Bont, C.H.M. de. Toelichting bij de reconstructiekaart van de Biesbosch en het estuarium van 
de Langstraat in de zestiende eeuw. 
Engen, H. van. 'Om te weten up wat tittel de anwassen ende visscherijen ganvaert worden'. 
De onderzoekscommissie naar de Verdronken Waard. 
Engen, H. van. Het handschrift met de Informatie roerende den Verdroncken Waert in 
Zuijthollant. 
Leenders, K.A.H.W.. 'Zoe lanck ende breedt alst oijt hadde geweest bij staende lande'. Het 
landschap van de Grote Waard vóór 1421. 
Leenders, K.A.H.W.. 'Die inundacie ende inbreck van onsen Grooten Waert'. De verdrinking 
van de Grote Waard. 
Martens, P.J.M.. 'Veel vuijcken staende int water'. De visserij in de Verdronken Waard. 
Zonneveld, I.S.. 'Mair leijt alle getijden droech' Het zoetwatergetijdengebied, een onbekend 
landschapstype. 
Zonneveld, I.S.. 'Schoen riet, rijs ende grienten'. Begroeiing en benutting van de Verdronken 
Waard. 
 
Tenslotte een nieuw internationaal tijdschrift 
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Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 
 
Rectificatie 
De richtlijnen voor artikelen voor het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis zijn te 
verkrijgen bij:  Henk.Buijcks@bhic.nl 
 
 
 
© Kopij Nieuwsbrief Milieugeschiedenis Lage Landen: Adriaan.de.Kraker@falw.vu.nl 
De NMLL is ook te lezen of downloaden  http://www.falw.vu.nl/nl/onderzoek/geo-and-
bioarchaeology/collaboration/newsletter/index.asp 
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